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Mesec maj je mesec narave – ne le 
zaradi živalstva in rastlinstva, ki se po 
dolgi zimi začne prebujati. Tudi ljudi te 
dni dolgi dnevi in vonj po svežem va-
bijo na plano, v naravo. Mesec maj pa 
je tudi mesec številnih mednarodnih 
dni, ki smo jih prav ljudje z namenom 
ozaveščanja in opozarjanja posvetili 
naravi.

20. maja obeležujemo svetovni dan 
čebel

 Na ta dan se je leta 1734 rodil pionir  
sodobnega čebelarstva Anton Janša. 
Čebele in drugi opraševalci igrajo po-
membno vlogi pri varnosti s prehransko 
preskrbo, njihova prisotnost pa je tudi 
pokazatelj stanja lokalnega okolja. 

»Čebelariti pomeni slediti čebelam, 
se prilagajati zakonitostim njihovega ži-
vljenja in to spretnost sobivanja obrniti 
tudi sebi v prid.« (Esenko, 2018)

21. maj (2021) posvečamo dnevu 
Nature 2000

Natura 2000 je evropsko omrežje 
ekološko pomembnih območij, razgla-
šenih v državah članicah Evropske unije 
z osnovnim ciljem ohraniti biotsko ra-
znovrstnost za bodoče rodove. Narava 
v Sloveniji je med bogatejšimi v Evrop-
ski uniji. Skozi generacije smo naravo v 
Sloveniji ohranili v takšni meri, da kar 
37,5 % Slovenije predstavljajo območja 
posebnega pomena v okviru omrežja 
Natura 2000. Med pomembne vrste in 

habitatne tipe tega omrežja spada v 
Krajinskem parku Radensko polje kar 8 
živalskih vrst in 3 habitatni tipi. 

 

 »Natura 2000 je plod sodelovanja 
strokovnjakov različnih znanosti in or-
ganizacij.« (www.natura2000.si)

22. maja (2021) obeležujemo medna-
rodni dan biotske raznovrstnosti

Biotska raznovrstnost ali s tujko biodi-
verziteta je pestrost vsega živega na na-
šem planetu Zemlja. Zajema vse oblike 
življenja, življenjske prostore in ekosiste-
me ter vse povezave organizmov z oko-
lji, v katerih živijo in sobivajo. Tudi nara-
va Radenskega polja je s svojo rastlinsko 
odejo, ogroženimi vrstami in najvrednej-
šimi življenjskimi prostori zelo pestra. Na 
območju Radenskega polja se nahaja kar 
35 naravnih vrednot in tri ekološko po-
membna območja.

 

Izvir Šice v Krajinskem parku Radensko polje leži 
znotraj območja Nature 2000.

Veliki pupek (Triturus carnifex) je dvoživka, ki jo 
uvrščamo med vrste Nature 2000. Opazili smo 
ga na cesti med večernim popisom dvoživk, ki 

poteka v okviru projekta LIFE AMPHICON. 
Na Radenskem polju živi 68 vrst dnevnih 

metuljev, kar predstavlja nekaj več kot 1/3 
vseh v Sloveniji živečih vrst. Med evropsko 

ogrožene vrste dnevnih metuljev uvrščamo tudi 
travniškega postavneža (Euphydryas aurinia), 

ki srka nektar njivskega grabljišča (Knautia 
arvensis) (na fotografiji).

Kranjska čebela (Apis mellifera carnica) na 
glavincu - Krajinski park Radensko polje. 

Krajinski park Radensko polje - preplet vodnih in kopenskih ekosistemov, živalstva in rastlinstva.

ZELENE NOVIČKE RADENSKEGA POLJAk r a j i n s k i   p a r k 
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Mesec maj – mesec narave
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»S trajnostnim načinom razvoja bi se 
morala ohranjati tudi biotska raznovr-
stnost, kar pomeni, da bi človek moral 
izrabljati naravne vire z manjšo hitro-
stjo, kot se ti obnavljajo.« (https://sdzv-
-drustvo.si/)

 
24. maja (2021) praznujemo evropski 
dan parkov 

Praznujemo ga v spomin na ustanovi-
tev prvih zavarovanih območij v Evropi, 
ki jih je razglasila Švedska 24. maja 1909. 
V spomin na to obletnico se Krajinski 
park Radensko polje pridružuje aktivno-
stim, ki jih izvajajo tudi drugi naravni par-
ki v Sloveniji v okviru Skupnosti naravnih 
parkov Slovenije. Vsako leto, najbližjo 
soboto 24. maju, poteka že tradicional-
ni spomladanski pohod po Radenskem 
polju. Z njim želimo ljudem približati 
naravo in jih naučiti (ali pa morda samo 
spomniti) o pomembnosti ohranjanja 

naravnih vrednot in biotske pestrosti 
ter o pomembnosti skrbi za njihovo traj-
nostno upravljanje. Letošnje leto je še 
posebej pomembno tudi zato, ker naš 

park praznuje 10. obletnico razglasitve 
zavarovanega območja na državnem 
nivoju. Krajinski park Radensko polje je 
edini park v Sloveniji, ki sta ga zavarovali 
tako država kot lokalna skupnost v istem 
besedilu. Več o naravnih parkih lahko 
preberete tudi na spletni strani www.na-
ravniparkislovenije.si

   Pripravili: Tina Stepišnik, Tina Mikuš
Fotografije: Tina Stepišnik, Turizem 

Grosuplje, Krajinski park Radensko polje

Sibirska perunika (Iris sibirica), simbol 
Krajinskega parka Radensko polje (posneto 
22. maja 2020, na mednarodni dan biotske 

raznovrstnosti).

Organizacijska enota Krajinskega parka Radensko polje deluje v okviru 
Zavoda za turizem in promocijo Grosuplje, Adamičeva cesta 15, 1290 Grosuplje.

Dobite nas na telefonski številki:  
08 20 07 156

info@radenskopolje.si  |  www.radenskopolje.si

Praznujemo 95 let odkritja Županove jame

Kaj je tisto, kar raziskovalce žene v ne-
znano? Kdaj prestopimo meje znanega 
in kakšen pogum je potreben za to? Od-
krivanje sveta v temini pod našimi no-
gami brez dvoma terja veliko poguma, 
odločnosti in znanja.  

V letošnjem letu mineva 95 let, odkar 
se je na poznopomladni majski dan Josip 
Perme s sovaščanom in njunima sinovo-
ma spustil skozi ozko Brezno pri Opolz-
kem kamnu. V dvajsetih letih 20. stoletja 
so do Permeta prihajale različne novice 
o odkritjih zanimivih predelov podze-
mnih jam in zato je tudi sam želel pre-
veriti, ali se okoli Ledenice morda nahaja 
še kakšna jama. Odkril je nove predele 
podzemlja, ki so danes skupaj z dvorano 
Ledenico poznani kot Županova jama. 

Po več urah raziskovanja s svečami 
in ročnimi svetilkami so našli prehod v Prestol kralja Matjaža, Županova jama. Foto Peter Zakrajšek


